
ECONOMISCHE NALEZINGEN EN BERICHTEN. 

- -  Yrijstelling der betaling vail tonnengelden,  aan Nederlandsehe 
schepen verleend, in de Vereenigde Statell van Noord-Amerika. 
Van de wijzigingen in 1884: in de Seheepvaart-wetgeving der 
Yereenigde Staten van •.-Amerika gebraeht 1 ) z i j n  vooral die 
aangaande de hemng van tonnengelden veer Nederland van gewieht~ 
omdat ze als eene eerste sehrede zijn te besehouwen op den weg 
die tot de vrijstelling dier he~ngen ,  welke onze sehepen thans in 
de Ver. Staten genieten ~ deed leiden. 

Veer de in i884 tot stand gekomen regeling~ waren vreemde 
schepen bij her binnenkomen in eene haven van de Yer. Staten 
onderworpen aan een reeht van 30 ets. per ton per jaar ;  dit 
werd nu in dien zin gewijzigd dat van alle sehepen komende van 
eenige haven of plaats in Noord-Amerilr 0entraal-Amerika~ 
:Newfoundland, de West-Indische- ~ Bahama-~ Bermuda- of Sandwich- 
Eilanden~ bij inklaring een reeht van 3 ets. per tony 15 cts. per 
tan per jaar niet te bovengaande~ geheven werd; terwijl sehe- 
pen uit eenige andere vreemde haven komende ann een reeht 
van 6 ets. per ton~ 30 ets per ton per jaar  niet te bovengaande~ 
onderworpen waren. Evenwel was bepaa]d dat de 1)resident der 
Yer. Staten de tonnengelden veer sehepen komende uit havens 
der zooeven mat name genoemde landen,  zou verminderen tot 
her lager bedrag dat in de havens van herkomst diet schepen 
door do lundsreg~ering nan tonnen- oi vuurgelden oi andere 
diergelijke lasten van Amerikaansehe sehepen geheven werd. 

De wet van 19 Juni  1886 2) verklaarde dit reeiproeiteits-stelsel 

1) An act to remove certain burdens on the American merchant marine and 
encom,~e the American foreign carrying trade and for other purposes, June 
26, t884. 

~) An act to abolish certain fees for official services to American vessels 
and to amend the laws relating to shipping commissioners, seamen and 
owners of vessels and for other purposes. June "1_9, '1886. 
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toepasselijk op schepen komende uit elke vreemde haven~ mits 
die vaartuigeu niet toebehoorden ann landen waar de sehepen 
der u Sta~en - -  zoo ten opzichte der soheepvaurtrechten 
als ten opziehte hunner lading - - a a n  hoogere rechten onder- 
worpen waren dan die van eigen onderdanen. Mede op grond 
der dd 26 Aug. 1852 met de Ver. Staten gesloten add. handels- 
en seheepvaart.-overeenkomst~ viel Nederland aa~lstonds in do 
termen om die gunstige bepa]ingen op zijne havens toegepast 
te zien. 

Bij Proelamatie van 22 April 1887 bepaalde de President der 
Yer. Staten dan ook dat van af dien datum alle sehepen uit de 
Nederlandsehe havens of uit de open havens van Nederl. Indii~ 
komende, vrijgesteld zion van de betaling van tonnengelden in 
de Ver. Staten. Van dit voordeel worden op grond van her voren 
vermelde uitgesloten de sehepen van landen die op her gebied 
van scheepvaartreehten hunne eigen of Nederlandsche schepen 
meet gunsten toekennen dan ann Amerikaansehe. 

De landen welker schepen de zooeven genoemde vrijst.eliing, 
bij aankomst uit onze havens of uit de open havens onzer koloni~n 
genieten zijn~ bl!jkens eene elrculaire van den President Cleveland 
dd. 4 Oct. '87 ann de Douanc: Engeland~ Frankri jk,  Duitsch- 
land~ Deaemarl~en~ Nederland 7 Zweden en Noorwegen~ Belgie 
en Portugal. 

Kraehtens eene onlangs, 26 Januari ll., uitgevaardigde Pro- 
cla,natie geniet.en thans sehepen bij rechtstreeksehe aankomst uit 
Duitsche havens~ dus ook Ned~,rl(~dsch~,~ eveneens vrijstelling der 
hier besproken reehten. 

S. v. C. 

- -  De Protectionisten ill Frankrijk. Een opmerkelUk voorbeeld 
van de steeds verder gaande eisehen der Proteetionisten, als 
hun eenmaal voet is gegeven~ wordt geleverd door her volgende 
incident in de Frausche Kamer~ waarvan melding gemaakt wordt 
door den Parijsehen correspondent van The Economist (nr van 
18 Febr. 1888). 

De proteetionisten in Frankrijk - -  zegt de s c h r i j v e r -  zijn 
nog niet voldaan door her tarief van inkomende rechten op katoenen 
goederen~ dat in Indo-China sedert 1 Juni II. is ingevoerd en 
waardoor feitelijk alle goederen van anderen dan Franschen oor- 
sprong worden uitgesloten. Bij hat jongste debut in de Kamer 
over her Koloniale Budget heeft de heer Richard Waddington,  
afgevaardigde voor Rouaan, eeu nieuwe grief doen hooren. Wel 


